Locatie en installatie

NL

Snel start gids
Touch Keypad
Model Naam: Ajax Keypad
Twee-weg draadloos keypad

Het Ajax Touch Keypad is een draadloos keypad met
touch toetsen waarmee eenvoudig het Ajax security
systeem kan worden bedient. Het geeft bescherming
tegen het proberen te raden van de gebruikercodes en
het ondersteund in het kunnen inschakelen onder dwang
(dwangcode) met een stille alarmdoormelding. Het is
draadloos verbonden middels het Jeweller protocol met
een effectief draadloos bereik van 1700 mtr. (open veld).
Het Keypad is bedoeld voor gebruik binnenshuis .
In ideale omstandigheden kunnen de batterijen in het
keypad tot wel 2 jaar mee gaan.

Keypad montage

Het Touch KeyPad werkt alleen in combinatie met het Ajax
security systeem. Het is niet mogelijk om dit 2-weg draadloze
keypad op de Ajax uartBridge of Ajax ocBridge Plus aan te
sluiten. Om het Touch KeyPad op te starten drukt u ongeveer
gedurende 3 seconde op de aan-/uitknop.
Voor het geheel afschakelen herhaalt u deze handeling.
Het Touch KeyPad wordt via de Ajax applicatie draadloos
verbonden met de Hub.
Volg de procedure “Apparaat toevoegen” voor het toevoegen
van het keypad. Het keypad moet hiervoor binnen het
communicatie bereik zijn van de Hub.

1.

Monteer de bevestigingsplaat aan de wand met de bijgeleverde
schroeven of schroeven van gelijke kwaliteit

Sensor type

2.

Schuif het keypad op zijn achterplaat en de
zal oplichten.

Beschermd tegen pogingen om de code te raden

JA

3.

Schroef nu de fixeerschroef aan de onderzijde vast.

Anti-sabotage schakelaar

JA

Voor ingebruikname van het keypad moet u eerst wat keypad
instellingen configureren. Ga naar het Keypad menu in de
Ajax applicatie, geef een aan het keypad specifiek gebonden
In-/uitschakel code in. De default code is “123456” en “123457”
(de dwangcode). U kunt ook een alarm activeren met behulp
van de speciale functieknop voor brand of paniek.
Het systeem kan indien gewenst, versneld worden
ingeschakeld zonder dat daarvoor een code nodig is. Ook biedt
het systeem bescherming tegen pogingen om de juiste code te
raden.

Om het Keypad te activeren raakt u deze aan, zodra de verlichting aan
gaat kunt u uw gebruikerscode ingeven en bevestigen met een opdracht:
(inschakelen) (uitschakelen) (gedeeltelijk inschakelen).
Mocht er een verkeerde toets aangeraakt gemaakt worden, dan kunt u uw
ingave corrigeren door de C toets aan te raken.

Functionele elementen
Indicatie Led’s
LED - Ingeschakeld systeem
LED - Uitgeschakeld systeem
LED - In delen ingeschakeld
LED - Probleem indicatie

Functie toetsen
5. Numeriek toetsenbord
6. Correctie/Herstelknop
7. Brand/paniek.
8. Versneld Inschakelknop
9. Uitschakelknop
10. Versneld Deel Inschakelknop

11. Antisabotage schakelaar
12. Aan-/uitknop
13. QR code

Keypad gebruiken

Belangrijke informatie

LET OP: U LOOPT EEN RISICO VAN EEN
EXPLODERENDE
BATTERIJ INDIEN U DE BIJGELEVERDE BATTERIJ
VOOR EEN ONJUIST TYPE VERVANGT.

Plaats het Keypad niet:
1.

Buiten het beveiligde gebied en niet buitenshuis

2.

In de nabijheid van metaal of spiegels

3.

In de nabijheid van spanningskabels met een hoog
vermogen .

LEVER LEGE BATTERIJEN ALTIJD IN!

Voor u tot definitieve montage overgaat is het verstandig om
eerst gedurende minimaal een minuut een signaal sterkte
meting uit te voeren . Zie menu signaal sterkte test in het menu
Touch Keypad instellingen in uw Ajax applicatie. U krijgt dan de
benodigde informatie betreffende communicatie vanaf uw
Keypad. Zie ook de test indicatie op het apparaat zelf. Middels
deze controles kunt u zeker zijn van een correcte werking vanaf
deze locatie.

Signaal niveau

Drie blauwe indicatie Leds
knipperen voor een korte periode
Twee blauwe indicatie Leds
Knipperen frequent
Eén blauwe indicatie Led
blijft knipperen
De rode indicatie Led brand lichtjes
Het touchpaneel van het keypad is ontworpen om te worden
gebruikt op een harde ondergrond. Wij kunnen niet garanderen
dat hij ook goed werkt als hij in de hand wordt gehouden. Het
Keypad wordt bij voorkeur op een voor de gebruikers meest
ideale hoogte aan de wand gemonteerd.

Frequentie mHz.
Maximum RF versterking
Modulatie

Garantie

Capacitief

868.0 – 868.6 mHz.
Tot 20mW.
FM

Radiosignaal

Zorg bij het kiezen van de juiste montage plaats van de Ajax
Touch Keypad dat de Radio signalen niet gehinderd kunnen
worden door obstakels.

Status indicatie

Om het keypad los te maken van de
bevestigingsplaat schuift u deze eenvoudig naar
beneden.

fout indicatie Led

Dit product mag in alle Europese lidstaten worden toegepast.
Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen conform richtlijn 2014/53/EU.
Alle essentiële radio testen zijn uitgevoerd.

Locatie keuze
1.
2.
3.
4.

Technische Specificaties

tot max. 1700 mtr. (in open veld)

Voeding

4x AAA batterij

Voltage

3V

Levensduur batterijen
Werktemperatuurbereik
Omgeving vochtigheidsgraad
Afmetingen
Gewicht

Tot max. 2 jaar
vanaf -10°C tot +50°C
tot op 80%
150 x 102.5 x 35.2 mm.
172gr.

Voor de Ajax Systems Inc. apparaten geldt een garantie
Termijn van 2 jaar na aanschaf. Dit is niet van toepassing op
de bijgeleverde batterij(en).
Mocht het apparaat niet naar behoren functioneren,
Waarschuw dan eerst onze support service - in 50% van de
gevallen kunnen wij het probleem op afstand verhelpen!
De volledige tekst betreffende onze garantie voorwaarden
vind u op onze website: ajax.systems/warranty
Gebruikersovereenkomst
ajax.systems/end-user-agreement
Technical support:
support@ajax.systems

Complete set
1. Ajax Keypad.
2. 4 x AAA batterijen (vooraf af fabriek geplaatst)
3. Installatie toebehoren (schroeven ed)
4. Snel startgids
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